ORSZÁGOS

ALKOTÓTÁBOR

Országos alkotótábor

2017. szeptember 22-24.

Vönöck, Berta István műhelye

Magastüzű égetés (1200c), alacsonytüzű égetés fás kemencében, mintázás, szobrászat
Várjuk azokat a szakmabelieket, ill. tanítványokat, akik szakmai tapasztalatokat akarnak
szerezni.
Az alkotótábor célja a fazekasok szakmai tudásának fejlesztése,. Elsősorban olyan
fazekasoknak akik már jártasak a szakmában, de kezdők részére is ajánlott a tábor. Elsődleges
cél, hogy a fazekasok megismerkedjenek a hagyományos égetési technikákkal, valamint ezen
keresztül bemutatni, hogy az ezzel a technikával készült kerámiák mind funkciójukban mind
pedig esztétikai megjelenésükben a mai magyar háztartások életképes elemei.
Helyszín:
Égetések:
Vönöck, Petőfi u. 15. , Berta István műhelye
Mintázás, szobrászat:
jó idő esetén: Vönöck, Petőfi u. 15. , Berta István műhelye
rossz idő esetén: Kastély aula

Program

Péntek:
15.00: Érkezés, szálláshelyek elfoglalás a Kastélyban
17.00: Előadás: Véninger Péter – az alacsonytüzű mázakkal kapcsolatosan
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előforduló hibák orvoslása
19.00: A keverendő mázak megbeszélése – Berta István
20.00: birka vacsora (vegetáriánusoknak gomba)
Szombat:
07.00: mázazás, a keverendő mázak megbeszélése
12:00: ebédszünet
13.00: kemencerakás, a magastüzű égetés elindítása.
Az égetés akár hajnalig is eltarthat.
14.00 – mintázás Burián Norbert szobrász vezetésével
19:00: vacsora
Vasárnap:
09.00 – mázazás az alacsonytüzű égetéshez,
mintázás Burián Norbert szobrász vezetésével
13.00: ebédszünet
14.00 – mintázás Burián Norbert szobrász vezetésével
14.00 – alacsonytüzű kemence berakása, égetés elindítása
19.00: vacsora

Hétfő:

Szabad foglalkozás
kb 12.00 – a kemence kiszedése
Részvételi díj:
Tartalmazza az alapanyagok, foglalkozások költségét.
3 napra: 16.000.- vagy
péntek: 4.000.szombat 7.000.vasárnap 7.000.hétfő ajándék
mintázás: + 1.500,-Ft/nap (szombat és vasárnap)

A részvételt 10.000,-Ft előleg átutalásával kérjük biztosítani.
(bankszámlaszám OTP bank 11773683-80136228-00000000, az utalásról az igazolást kérjük
emailben elküldeni a berta.istvan64@gmail.com email címre).
Az átutalt előleget a részvétel elmaradása esetén sajnos nem áll
módunkban visszatéríteni.
A fennmaradó összeget a helyszínen kérjük rendezni.
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Égetési díj:
Az égetési díjakat külön vesszük, mert nem ugyanennyi tárgyat hoz mindenki.
(viszonyításként: bögre méret 300.- tejesköcsög méret: 700.-)
Szállás
kastélyban : 2500.-fő/éj
Étkezések:
Reggeli: Önállóan kell megoldani. A helyi közértben lehet vásárolni.
Ebéd: rendelhető: 630.-/ étkezés
Vacsora: rendelhető: 630.-/ étkezés

Hozni kell:
A magastüzű égetéshez 1x égetett tárgyat, ami arra alkalmas agyagból készült.
Az alacsonytüzű égetéshez: 1x égetett tárgyat.
Ami befér, azt mind kiégetjük.
A létszám korlátozott, kérem, hogy időben jelentkezzen, aki jönni szeretne.
A tábor min. 10 fő részvétele esetén kerül megtartásra
Jelentkezés:

A jelentkezéseket kérjük legkésőbb szept. 20-ig, e-mailban
valamelyik címre:
Vinczéné Lőrincz Ágnes Berta István
Artchaika Egyesület 70/2801777
20/9926804 berta.istvan64@gmail.com
06-1-3622413
keramiapark@gmail.com
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